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Zhrnutie 

 

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú správu a úrad EUIPO v predchádzajúcich rokoch 

uverejňovali samostatné správy o výsledkoch presadzovania práva duševného vlastníctva, ktoré 

dosiahli príslušné orgány presadzovania práva na hraniciach EÚ a na vnútornom trhu EÚ za daný 

rok. Tieto dva subjekty sa teraz dohodli na uverejnení spoločného dokumentu, v ktorom budú 

informovať o vynaloženom úsilí a práci, ktorú vykonali všetky orgány v oblasti presadzovania práv 

duševného vlastníctva. Dokument poskytuje údaje o zaisteniach tovaru porušujúceho právo 

duševného vlastníctva a ďalšie súvisiace informácie za rok 2020. 

 

Faktická správa „Presadzovanie práva duševného vlastníctva v EÚ: Výsledky z hraníc EÚ a 

vnútorného trhu EÚ v roku 2020“ bola vypracovaná na základe údajov o zaisteniach na hraniciach 

EÚ, ktoré oznámili colné orgány všetkých členských štátov prostredníctvom informačného systému 

proti falšovaniu a pirátstvu v celej EÚ (COPIS) (1), ako aj z údajov o zaisteniach na vnútornom trhu 

(2), ktoré oznámili orgány presadzovania práva v 23 z 27 členských štátov EÚ (3) prostredníctvom 

portálu na presadzovanie práva duševného vlastníctva (IPEP). Jej cieľom je poskytnúť užitočné 

informácie na podporu analýzy o porušovaní práva duševného vlastníctva v EÚ a slúžiť ako 

východisko pri vypracovaní náležitých protiopatrení. Tvorcovia politiky EÚ odtiaľ môžu čerpať údaje 

na vytvorenie základne poznatkov pre priority a politiky. 

 

Napriek úsiliu vnútroštátnych orgánov z rôznych príčin pretrvávajú určité nedostatky v údajoch. 

 

 

(1) V súlade s príslušnými colnými predpismi EÚ [a najmä s nariadením (EÚ) č. 608/2013] je COPIS informačný systém 

proti falšovaniu a pirátstvu v celej EÚ, ktorý obsahuje všetky žiadosti o činnosť a všetky zaistenia. COPIS je jediný právny 

kanál na výmenu informácií medzi nositeľmi práv a colnými orgánmi. 

(2) Časť vnútorného trhu EÚ, ktorá zodpovedá členskému štátu, sa bude v celom dokumente označovať ako domáci trh 

členského štátu. 

(3) Záznamy o zaisteniach na domácom trhu nie sú dostupné od orgánov presadzovania práva z Rakúska a Nemecka, a 

to predovšetkým preto, že ich predpisy polícii neumožňujú vykonávanie zaistení falzifikátov alebo pirátskeho tovaru na 

domácom trhu ex officio, a zároveň preto, že sa zatiaľ nepridali k sieti na poskytovanie údajov. Okrem toho údaje o 

zaisteniach z roku 2020 stále nie sú k dispozícii z Fínska a zo Švédska. 
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Zaistenia na hraniciach EÚ v roku 2020 
 
Ročný počet zaistení (4), ktoré vykonali na hraniciach EÚ colné orgány v súvislosti s tovarom, pri 

ktorom existuje podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva, sa v roku 2020 v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom výrazne znížil (z približne 90 000 v roku 2019 na 70 000 v roku 2020). 

Zároveň sa znížil počet začatých konaní približne zo 117 000 v roku 2019 na 102 000 v roku 2020. 

Podobný vývoj možno pozorovať vzhľadom na počet zaistených položiek (z približne 41 miliónov 

v roku 2019 na 27 miliónov v roku 2020). Odhadovaná hodnota zaistených predmetov sa však 

mierne zvýšila približne zo 759 miliónov EUR na 778 miliónov EUR, a to rovnakým dielom 

v dôsledku posunu v zložení typu zadržaných výrobkov smerom k drahším predmetom v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom (viac oblečenia) a zvýšenia odhadovanej jednotkovej ceny určitých 

zaistených výrobkov (hodinky), ktoré vyvážili inak očakávané zníženie odhadovanej hodnoty zaistení 

v dôsledku zníženia počtu zaistených položiek. Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 rozhodne 

mala vplyv na výsledky zaistení na hraniciach za rok 2020 v dôsledku kombinácie rôznych faktorov, 

ako menej obchodovania za prvé mesiace pandémie, menej tovaru prechádzajúceho cez hranice a 

ťažkosti, ktorým čelili orgány presadzovania práva pri vykonávaní zvyčajných kontrol. 

 

Vzhľadom na počet konaní sa ako najčastejšie podkategórie výrobkov objavovali bežné spotrebné 

tovary (odevy a obuv, športová aj nešportová obuv) a luxusné výrobky (tašky, peňaženky a náprsné 

tašky a hodinky). Pokiaľ ide o počet zaistených výrobkov, päť najvyšších pozícií viedli tie 

podkategórie, v ktorých sú jednotkové tovary zvyčajne menšie a lacnejšie a prevážajú sa vo veľkých 

zásielkach v kontajneroch alebo nákladných autách (obalové materiály, zapaľovače, iné tovary), ale 

silné zastúpenie mali aj potraviny a odevy. Pokiaľ ide o odhadovanú hodnotu zaistených výrobkov, 

rebríček jasne viedli falzifikáty luxusných výrobkov, ktoré majú vysokú jednotkovú cenu v domácej 

maloobchodnej sieti (predovšetkým vzhľadom na známosť značky), ako sú hodinky, odevy, tašky, 

peňaženky, náprsné tašky. 

 

Podľa miesta pôvodu položiek porušujúcich právo duševného vlastníctva, ktoré prichádzajú do EÚ, 

objemy ukazujú, že prvenstvo Číny (pri väčšine kategórií), Hongkongu, Číny (hlavný zdroj v 

kategóriách príslušenstvo k mobilným telefónom a etikety, označenia, nálepky) a Turecka (hlavný 

 

(4) Zaistenie, ktoré obsahuje niekoľko osobitných položiek od jednej po niekoľko miliónov, sa nazýva prípad, a môže 

zahŕňať rôzne kategórie tovaru a rôznych držiteľov práv. Colný orgán začne konanie pre každého držiteľa práv v 

rámci prípadu. 
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zdroj v kategóriách odevy, lieky a odevné doplnky) ako krajín pôvodu je nemenné, pričom sa 

v jednotlivých kategóriách objavuje niekoľko ďalších krajín. 

 

Pomer medzi počtom prípadov a druhom tovaru sa odráža aj pri dopravných prostriedkoch. Väčšina 

prípadov s bežným spotrebným tovarom, ale s nízkou kvalitou položiek, sa uskutočňuje poštovým 

a expresným doručovaním. Spolu predstavujú 85 % všetkých prípadov, ale len 5 % z počtu položiek. 

Hlavné dopravné uzly na privážanie položiek do EÚ sú námorná a cestná doprava, ktoré spolu 

predstavujú 87 % všetkých zaslaných položiek, ale len 2,8 % všetkých prípadov. 

 

Ak boli zaznamenané porušenia práva duševného vlastníctva, pri zaisteniach na hraniciach EÚ 

prevažovali ochranné známky ako najčastejšie porušenie práva duševného vlastníctva (pri viac ako 

72 % zaistených položiek išlo v prípade porušenia aspoň jedného práva duševného vlastníctva 

o ochrannú známku). Ďalšími porušenými právami duševného vlastníctva boli dizajny (viac ako 27 % 

zaistených položiek), za ktorými s veľkým odstupom nasledovali autorské právo a zemepisné 

označenia (5). 

 

Pri takmer 83 % postupoch zaistenia, ktoré začali colné orgány, bolo tovar zničený podľa 

štandardného postupu alebo podľa postupu pre malé zásielky po tom, ako vlastník tovaru a nositeľ 

práv súhlasili so zničením. Pri 7 % zaistení sa buď začalo súdne konanie na určenie porušenia, 

alebo sa s tovarom zaobchádzalo ako so súčasťou trestného konania, alebo sa dosiahlo mimosúdne 

urovnanie. Položky však boli uvoľnené pri 10 % postupov, pretože nositeľ práv neodpovedal na 

oznámenie, ktoré mu zaslali colné orgány, alebo sa napokon zistilo, že položky boli originálne alebo 

že nedošlo k porušeniu. 

 

Zaistenia na vnútornom trhu EÚ v roku 2020 
 
Trend tovarov porušujúcich právo duševného vlastníctva, ktoré boli zaistené na vnútornom trhu EÚ, 

sa v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil. V skutočnosti sa podľa údajov 

oznámených policajnými a colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom pri tomto scenári ročný 

objem tovaru porušujúceho právo duševného vlastníctva, ktorý bol oznámený ako zaistený, v roku 

 

(5) Celkový počet oznámených zaistení pri porušení práva duševného vlastníctva v COPIS aj v IPEP presahuje počet 

zaistených položiek na hraniciach EÚ aj na vnútornom trhu EÚ. Je to preto, že tieto dva nástroje umožňujú viacnásobné 

priradenia porušení práva duševného vlastníctva k zaisteniu jednej položky. 
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2020 zvýšil (46 miliónov) v porovnaní s rokom 2019 (44 miliónov). Oznámené údaje boli čiastočne 

podmienené pandemickým obmedzením pohybu a nedostatkom údajov od britských orgánov 

presadzovania práva. Zaistenia vykonané v roku 2019 orgánmi presadzovania práva na vnútornom 

trhu, ktoré neboli oznámené v roku 2020, predstavovali približne 1,3 milióna položiek. Napriek týmto 

nedostatkom v poskytovaní údajov počet položiek zaistených na vnútornom trhu EÚ ukázal mierne 

zvýšenie o 1,6 milióna položiek medzi rokmi 2019 a 2020, čo vzhľadom na počet položiek 

oznámených ako zaistené predstavuje medziročné zvýšenie o 3,6 %. Odhadovaná hodnota týchto 

zaistených položiek sa však znížila o 0,5 miliardy EUR, čo predstavuje medziročné zníženie o 27 % 

v dôsledku zníženia jednotkovej hodnoty hlavných alebo drahších zaistených výrobkov (najmä 

nahrané CD/DVD disky, klenoty a odevné doplnky). 

 

V rámci počtu zaistených položiek aj odhadovanej hodnoty sa top 5 členských štátov v tejto oblasti 

podieľalo na 89 – 93 % celkových zaistení na vnútornom trhu počas roka 2020. Pokiaľ ide o počet 

zaistených položiek, evidentne vedie Taliansko s takmer 40 % položiek. Pokiaľ ide o odhadovanú 

hodnotu, na prvej pozícii bolo Grécko s viac ako 48 %. Maďarsko a Francúzsko sa taktiež objavili 

medzi top 5 v počte položiek aj odhadovanej hodnoty, pričom Bulharsko a Chorvátsko dopĺňali toto 

umiestnenie vzhľadom na počet zaistených položiek a odhadovanej hodnoty. 

 

Pri top 4 podkategóriách identifikovaných výrobkov boli na čele zoznamu odevné doplnky, pokiaľ ide 

o počet položiek oznámených ako zaistené na vnútornom trhu EÚ aj pokiaľ ide o odhadovanú 

hodnotu, po nich pri oboch parametroch nasledovali nahrané CD/DVD. Podkategórie obalové 

materiály a etikety, označenia, nálepky dopĺňajú top 4 zaistených identifikovaných výrobkov na 

vnútornom trhu EÚ v roku 2020 a odevy a nešportová obuv dopĺňajú zoznam vzhľadom na 

odhadovanú hodnotu. Treba zdôrazniť, že obalové materiály so svojím potenciálom multiplikačného 

efektu pre výrobu ďalších falzifikovaných výrobkov balením neoznačených výrobkov do 

falzifikovaných obalových materiálov sa takisto objavili v top 5 najčastejšie zaistených výrobkoch na 

hraniciach EÚ. 

 

A napokon, ako najviac porušované právo duševného vlastníctva pri zaisteniach na vnútornom trhu 

EÚ prevládali ochranné známky (viac ako 76 % zaistených položiek). Z ostatných porušených práv 

duševného vlastníctva na vnútornom trhu zohrávali úlohu dizajny (cca 23 % zaistených položiek), 

tesne za nimi autorské právo (vyše 22 %) a v menšom rozsahu patenty. 
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Celkové údaje o zaisteniach v roku 2020: súhrnné údaje na hranici EÚ a na vnútornom trhu 
EÚ 
 
Objem falošných položiek, ktoré boli v EÚ zaistené a neboli uvoľnené, predstavoval v roku 2020 

približne 66 miliónov (6). To v porovnaní s rokom 2019 (76 miliónov položiek) naznačuje zníženie 

o takmer 13 % objemu položiek, ktoré boli oznámené ako zaistené a neboli uvoľnené. Vyše 69 % 

z nich bolo zaistených na vnútornom trhu a zvyšok na hraniciach EÚ. 

 

Odhadovaná hodnota falšovaných výrobkov zaistených v EÚ predstavuje približne 2 mld. EUR. Táto 

hodnota je v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížením asi o 19 %. Hodnota zaistených položiek 

na vnútornom trhu tvorila takmer 65 % celkovej hodnoty, pričom zvyšná časť predstavovala zaistenia 

na hraniciach EÚ. 

 

Zaistenia v 10 členských štátoch s najvyšším počtom hlásení predstavujú vyše 91 % objemu aj 

odhadovanej hodnoty všetkých zaistení. Taliansko zaznamenalo najvyššie individuálne čísla podľa 

objemu s viac ako 34 % z celkových zaistení a Grécko podobne 34 % pri odhadovanej hodnote. 

 

Najviac identifikovaných falzifikátov bolo zaistených v štyroch najčastejších podkategóriách, a to 

odevné doplnky, obalové materiály, nahrané CD/DVD disky a etikety, označenia, nálepky. Tieto štyri 

podkategórie tvorili 49 % zaznamenaných výrobkov. 

 

Pokiaľ ide o odhadovanú hodnotu oznámených položiek, top 4 podkategórie identifikovaných 

výrobkov jasne viedli odevné doplnky nasledované odevmi, nahranými CD/DVD diskami 

a hodinkami. Tieto podkategórie predstavovali viac ako 68 % z odhadovanej hodnoty oznámených 

zaistení počas roka 2020. 

  

 

(6) Je dôležité zdôrazniť, že údaje o celkových zaisteniach nie sú presným súčtom údajov o zaisteniach na hraniciach EÚ 

a údajov o zaisteniach na vnútorných trhoch členských štátov EÚ, keďže falošné tovary zaistené na hraniciach EÚ, ktoré 

boli neskôr uvoľnené, sa nezaznamenávajú na portáli na presadzovanie práv duševného vlastníctva, a preto sa neobjavujú 

v celkových výsledkoch. 
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